
                                  ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 9 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 

                                      САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН  

                                                   ШАЛГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

 

Нэг. Шалгалтын зорилго 

Ховд аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын баталсан 

удирдамжийн дагуу Жаргалант сумын 9 дүгээр цэцэрлэгийн 2018-2019 оны 

санхүүгийн үйл ажиллагаанд төрийн өмч хөрөнгийн ашиглалт, зарцуулалт, 

хадгалалт, хамгаалалтын байдал, төсөв санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтэнд үнэлгээ дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг 

арилгуулж мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, 

цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулан ажиллахад оршино. 

Хоёр. Шалгалтын бүрэлдэхүүн, хугацаа 

Санхүүгийн хяналт аудитын албаны санхүүгийн хяналтын улсын байцаагч  

2020 оны 10 дугаар сарын 26-наас  11 дүгээр сарын 06-ны хооронд шалгалт хийлээ. 

Гурав. Шалгалтанд хамрагдсан асуудал   

Тус байгууллагын 2018-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагааг анхан шатны 

болон нягтлан бодох бүртгэлд үндэслэн Монгол улсын санхүү, төсөв, нягтлан бодох 

бүртгэлийн болон бусад хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр түүнийг үндэслэн 

төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан заавар журмын хэрэгжилтийг анхан 

шатны нягтлан бодох бүртгэл, үндсэн баримт материал, тайлан тэнцэлд тулгуурлан 

явуулав. 

Дөрөв. Шалгалтанд хамрагдсан обьектын талаарх товч мэдээлэл 

Сургуулийн зорилго:  

Жаргалант сумын 9 дүгээр цэцэрлэг нь “Эцэг эх, эвсэг хамт олны зүтгэлээрээ, 

хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэж, хүмүүжлээ эрхэмлэсэн боловсролоо чанаржуулсан, 

боловсон хүчнээ чадваржуулснаар монгол ёс соёлоо дээдэлсэн чанартай өв тэгш, 

зөв монгол хүүхэд төлөвшүүлж, чадварлаг ажиллагаатай хамт олныг бүрдүүлнэ” 

гэсэн эрхэм  зорилготойгоор Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль, Төрийн 

албаны тухай, Төсвийн тухай, Хөдөлмөрийн тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай, 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Монгол улсын бусад хууль эрх зүйн 

актуудыг удирдлага болгон ажил үйлчилгээний чанар, бүтээмжийг дээшлүүлэн 

улсын төсвөөс баталж өгсөн санхүүжилтэнд багтаан зарцуулж, байгууллагын үйл 

ажиллагааг хэвийн явуулж иржээ.  



Шалгагдах хугацааны хөрөнгийн эрх захирагчийн нэгдүгээр гарын үсгийг 

эрхлэгч Т, хоёрдугаар гарын үсгийг нягтлан бодогч Э, М нар гарын үсэг зурж 

хөрөнгө мөнгийг захиран зарцуулж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажиллаж ирсэн 

байна. 

Тав. Төсвийн бүрдүүлэлт зарлага, санхүүжилтийн талаар 

2018 онд 252703.8 мянган төгрөг зарцуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 

252703.8 мянган төгрөг зарцуулж үйл ажиллагаа явуулснаар тайлагнажээ.  

Тайлант онд гарсан зардлаас цалин хөлсөнд 156701.9 мянган төгрөг, НДШ-д 

18044.4 мянган төгрөг, тогтмол зардалд 30402.8 мянган төгрөг, хангамж бараа 

материалын зардалд 3528.8 мянган төгрөг, нормативт зардалд 30773.1 мянган 

төгрөг, урсгал засварт 3174.1мянган төгрөг, томилолтонд 105.8 мянган төгрөг, 

бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамжид 143.4 мянган төгрөг, 

бараа үйлчилгээний бусад зардалд 2285.7 мянган төгрөг, бусад урсгал шилжүүлэгт 

7543.8 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

2019 онд 304793.6 мянган төгрөг зарцуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 

304793.6 мянган төгрөг зарцуулж үйл ажиллагаа явуулснаар тайлагнажээ.  

Тайлант онд гарсан зардлаас цалин хөлсөнд 193923.6 мянган төгрөг, НДШ-д 

24364.0 мянган төгрөг, тогтмол зардалд 33555.1 мянган төгрөг, хангамж бараа 

материалын зардалд 1826.3 мянган төгрөг, нормативт зардалд 36515.2 мянган 

төгрөг, урсгал засварт 9500.0 мянган төгрөг, томилолтонд 64.0 мянган төгрөг, 

бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамжид 3332.0 мянган төгрөг, 

бараа үйлчилгээний бусад зардалд 633.4 мянган төгрөг, тэтгэмж урамшуулалд 

1080.0 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

Тус байгууллагын авлага 2018 оны эхэнд 1214.6 мянган төгрөг байснаа 176.4 

мянган төгрөг болж 1038.2 мянган төгрөгөөр буурч, өр төлбөргүй ажилласан байна.  

Авлага 2019 оны эхэнд 176.4 мянган төгрөг байснаа 4.8 мянган төгрөг болж 

171.6 мянган төгрөгөөр буурч, өр төлбөр оны эхэнд байхгүй байснаа оны эцэст 46.9 

мянган төгрөг болж нэмэгджээ. 

Тус цэцэрлэг дээр шалгалтаар ажиллах хугацаанд 2020 оны 10 дугаар сарын 

12-нд очиж тус цэцэрлэгийн ажилтнуудтай уулзаж, шалгалт хийгдэж байгаа талаар 

танилцуулж, санал хүсэлт байгаа эсэх талаар ярилцахад санал хүсэлт гарсангүй. 

Багш нарын хөдөө орон нутагт ажилласны тэтгэмжийг 2019 онд Аудитын 

газраас Ховд аймгийн хэмжээнд сэдэвчилсэн шалгалт хийгдсэн тул энэ удаагийн 

шалгалтанд хамрагдаагүй болно. 

Зургаа.Тус байгууллагын ололттой тал: 



1. Батлагдсан төсөвт багтаан үйл ажиллагаа явуулсан, санхүүгийн тайланг 

хуулийн хугацаанд гаргаж тушаасан, 2018-2019 оны санхүүгийн тайлангийн 

аудитаар зөрчилгүй санал дүгнэлт авсан. 

2. Хяналт шалгалтанд хамрагдсан санхүүгийн жилүүдэд хүүхдийн хоолны 

нормативт зардлыг баримтлан ажилласан. 

3. Шилэн дансанд тавих мэдээллээ цаг хугацаанд нь оруулж хэвшсэн байна. 

Долоо. Өмнөх шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгасан талаар 

Тус байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар  тушаалын 

үндэслэл буруу тодорхойлсон ур чадварын нэмэгдэл олгосон 1697.2 мянган 

төгрөгийн зөрчилд зөвлөмж өгч, амралт цалин давхардуулсан 144.7 мянган төгрөгт 

акт тогтоож, “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар авлага орхисон, зардал гүйлгэсэн 

зөрчилд зөвлөмж бичиж, “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

Мөн тус байгууллагын 2017-2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд 

Санхүүгийн хяналт аудитын албанаас 2019 оны 06 сард мэдээллийн дагуу хийсэн 

шалгалтаар хүүхдийн тоглоомын талбайн санхүүжилтын зориулалт бус зарцуулсан 

400.0 мянган төгрөг, зориулалт бусаар зарцуулсан хоолны мөнгө 670.0 мянган 

төгрөг бүгд 1070.0 мянган төгрөгийг төлүүлэхээр, ОНХС болон хүүхдийн эцэг 

эхчүүдийн хийсэн хөрөнгө оруулалтын 3305.0 мянган төгрөгийг данс бүртгэлд 

орлого авахуулах  зөрчил илрүүлж улсын байцаагчийн 4 акт үйлджээ.  

Санхүүгийн тайлангийн аудит болон Санхүүгийн хяналт аудитын албанаас 

хийсэн шалгалтаар тавигдсан төлбөрийг 2019 онд багтаан бүрэн барагдуулсан 

байна. 

Найм. Энэ удаагийн шалгалтаар дээрхи зөрчлөөс гадна дараах зөрчил 

илэрлээ. Үүнд: 

1. Цэцэрлэгийн тогоочид 2019 оны 1-3 саруудад мэргэжлийн зэргийн  

нэмэгдлийн 79109 төгрөг дутуу олгосон нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар 

зүйлийн 16.5.5, 16.5.6 дахь заалт, Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын 5 

дугаар хавсралтын 2 дахь  заалтыг 

2. Гал тогооны туслах ажилтанд ТҮ-2-оор цалинжуулж 245236 төгрөгийн 

цалин илүү олгосон нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйл, Шинжлэх ухаан 

боловсролын сайд, Сангийн сайдын 227/199 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралтын 8 

дахь заалтыг 

3. Зарим ажилтанд ур чадварын нэмэгдэл болон үр дүнгийн нэмэгдлийг 

тогтоосон дээд хэмжээнээс илүү олгосон нь Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар 



тогтоолын 4 дүгээр хавсралтын 3 дахь заалтыг, Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар 

тогтоолын 3 дугаар хавсралтын 4.4, 4.5 дахь заалтыг  

4. Татварын хэлтсээс тус цэцэрлэгийн 2014-2018 оны санхүүгийн үйл 

ажиллагаанд хийсэн шалгалтаар тавигдсан суутгаад бүрэн төлөөгүй цалингийн 

ашиг болон худалдаж авсан барааны үнээс суутгаагүй орлогын албан татварын 

552841 төгрөгийг төсвөөс төлсөн Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, 

16.5.6 дахь заалтыг 

5. 2018-2019 онуудад ажилтнуудад үр дүнгийн урамшуулал олгохдоо зарим 

улиралд бүх ажилтанд 20%-аар тооцон улиралд 60%-ийн урамшуулал олгосон нь 

Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтын 4.5 дахь заалтыг 

6. Цэцэрлэгийн хүүхдийн анги дүүргэлтэнд хяналт хийхэд хүүхдийн 

хамрагдалт 1 сард 40.8%, 2-4 саруудад 75-84%-тай байгаа нь анги дүүргэлт болон 

СӨБ-ын сургалтанд хамрагдалт хангалтгүй байна. 

7. Өвсний үндэс хөтөлбөрөөр 2005 онд ашиглалтанд орсон 326.0 сая 

төгрөгийн өртөгтэй цэцэрлэгийн барилгад аймгийн хөрөнгө оруулалтаас 2019 онд 

10.0 сая төгрөгийн засвар хийсэн бөгөөд 2020 оноос уг барилгыг нурааж шинэ 

барилга барьж байгаа нь  14 жилийн насжилттай байрилга барьсан, нөгөөтэйгүүр 

Улсын төсвийн болон төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө үр өгөөжгүй зарцуулсан байна. 

Шалгалтаар нийт 929.1 мянган төгрөгийн төлбөр зөрчил илэрч, 79.1 мянган 

төгрөгийг байгууллагаас нөхөн олгуулахаар, 850.0 мянган төгрөгийг  орон нутгийн 

төсөвт оруулахаар шийдвэрлэж, улсын байцаагчийн 3 акт үйлдлээ. 

Ес. Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт 

Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг 2020 оны 10 сарын 14-ны өдрийн 

байдлаар 2020 оны 3 дугаар улирлын мэдээлэл хянахад нийт 3 зэсээр 106 

мэдээлэл оруулахаас 2 мэдээлэл хугацаа хоцроосон, 104 мэдээллийг хугацаанд нь 

оруулсан байна.        

         Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүснэгтээр харуулбал: 

 
Цэсүүд 

Нийт 
мэдээлэл 

мэдээллийн    
тоо 

Үүнээс 

Хугацаан- 
     даа 

Хоцор- 
 сон 

Мэдээлээ- 
     гүй 

 

Төсөв/ гүйцэтгэл 33 32 1   

Хөрөнгө оруулалт, 
тендер, худалдан авалт 

27 26 1   

Бусад 46 46    

Дүн 106 104 2   

Арав. Дүгнэлт 



Тус байгууллага нь төсөвт байгууллагын өөрийн орлогын төлөвлөгөөг 

давуулан биелүүлсэн, санхүүгийн тайлангаа хуулийн хугацаанд гаргаж, зохих 

байгууллагаар баталгаажуулан тушаасан, хүүхдийн хоолны батлагдсан нормативыг 

баримталж ажилласан байна. 

Арван нэг. Цаашид авах арга хэмжээний санал 

1. Тогоочийн мэргэжлийн зэргийг зөв олгох, гал тогооны туслах ажилтанг 

зөв цалинжуулж байх. Цэцэрлэгт хүүхдийн хоолны чиглэлээр мэргэшсэн тогооч 

ажиллуулах шаардлагатай 

2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг сургаж буй багш нарт олгох нэмэгдлийн 

талаарх тушаал шийдвэрээ санхүүгийн жилийн эхэнд гаргаж байх, мөн аливаа ур 

чадвар нэмэгдэл олгох шийдвэртээ хугацааг тодорхой бичиж байх 

3. Ажилтнуудад үр дүнгийн урамшуулалыг багш, туслах багш нарт сар бүр 

20%, бусад ажилтанд 15% олгох Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолын 3 

дугаар хавсралтын 4.5 дахь заалтыг мөрдөж ажиллах. 

4. Ур чадвар болон үр дүнгийн нэмэгдлийг олгохдоо Засгийн газрын 

тогтоолд заасан дээд хэмжээнээсээ хэтрүүлэлгүй олгох, ажилтнуудын ажил 

дүгнэсэн баримтыг архивлан хадгалж байх. Ур чадвар олгох талаар хамт олны 

хурлын тэмдэглэл, хийсэн ажлын тайланг хавсарган баталгаажуулж байх. 

5. Цэцэрлэгийн хүүхдийн анги дүүргэлт, СӨБ-ын сургалтын үйл 

ажиллагаанд хамрагдах хүүхдийн тоонд анхаарах, анги дүүргэлтийг жилийн турш 

жигд байлгах болон багш нарын үр дүнтэй холбож байх. 

6. Барилгын ашиглалтын хугацаа 14-15 жил байгаад хэн буруутай эзэнг 

олж хариуцлага тооцох, нураасан барилгаас ашиглах зүйлийн орлого хаана хэрхэн 

орж байгаа талаар эргэж мэдээлэх. 

Шалгалтаар илэрсэн төлбөр зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй ажиллаж, 

зөрчлийг арилгах талаар тодорхой ажил зохион байгуулж, зөрчлийн талаар хийсэн 

ажлын тайлан, биелэлтийг албан бичгээр 2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны дотор 

багтаан ирүүлэх. 

 

 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ АУДИТЫН АУДИТЫН АЛБА 

 


